
 علوم انسان  دهمیازپایه  2 ساریخ ومدرس اول سا د  ت سسس سواال نمونه

 متوسطه دوم )گروه آقای شفیعی و آقای واهیم(درسی  یها د رگروه تلگرام کتاب هتهیه شد

 

  (1درس

 شود؟ نم  محسوب شفاه  جزءآثار مورد کدام -1

 رمزی های داستان (د                   ها الالیی(ج                           ها لطیفه (ب                                                               سفرنامه ها(الف

 داش ت؟ سداوم دوران  چه سا و شد آغاز قرن  چه از عموم  نگاری ساریخ-2

 زندیه دوره اوایل -پنجم قرن (ب                       قاجاریه دوره اواخر تا -سوم قرن(الف

 زندیه حکومت اواخر-پنجم قرن(د                          قاجاریه عصر اوایل-چهارم قرن (ج

 ساریخ چه دوره ای منبع دس ت اول به شمار م  رود؟کساب سیاس ت نامه خواجه نظام الملک برای  -3

 ایلخانان(د                         سلجوقی(ج                          تیموری ب(                                                   سامانی                (الف

 ساریخ بلعم  از مجموعه کسب ساریخ عموم  کدام دوره ساریخ  م  باشد؟-4

 سلجوقیان( د                        ایلخانان( ج                         تیموریان( ب                                                             سامانیان( الف

 کدام کساب جزو ساریخ های سلسله ای اس ت؟-5

 فی اخبارالدوله الدیلمیه التاجی (ب                                              بلعمی تاریخ( الف

 شاهی ساده فتوحات ( د                                                   بیهقی تاریخ (ج

 یاف ت؟ رواج سیموری دوره نگاری ساریخ از ای گونه چه) -6

                    نگاری تک (د               ای سلسله تاریخ( ج                       عمومی تاریخ( ب                                          محلی ( تاریخالف

 شود؟ م ن محسوب جغرافیای  جزو نوشسه های کساب کدام-7

 الممالک و المسالک (د                            فارسنامه(ج                  البدان (معجمب        االقالیم  معرفة فی التقاسیم احسن (الف

  شویم؟ م  آشنا مردم اجسماع  زندگ  با بیشسر زیر نوشساری منبع کدام در-8

 سیاست نامه خواجه نظام الملک( د       تاریخ سیستان     (ج              موش و گربه عبید زاکانی( ب                        سفرنامه شاردن( الف

 اخالق کشور داری بیشسر د رچه کسابهای  مشاهده م  شود؟-9

 سیاست نامه ها (د                          طبقات (ج                                   اندرزنامه ها( ب                            متون ادبی (الف

 اگر کساب  به صور ت شعر د رمورد جنگهای طغرل سلجوق  نوشسه شده باشد، این کساب جزو چه دسسه ای از منابع قرار م  گیرد؟ -11

 کتابهای ادبی( د                یتاریخ سلسله ا (ج                             تک نگاری (ب                     تاریخ های منظوم( الف

 



 (2 درس

  اس ت؟ نادرس ت گزینه کدام ساریخ کساب به سوجه با-1

 .ندارد اهمیتی تاریخی اخبار سنجی اعتبار برای جهان در ای رشته بین مطالعات دستاوردهای از برداری بهره امروزه(الف

 .کند می روایت را خبر که است مورخی بودن شاهد و بودن ،ناظر بودن اول خبر،دست سنجش معیارهای از یکی امروزه(ب

 .است آن سر بر اتفاق عدم برعکس ویا آن باره در مورخان از بسیاری نظر اتفاق خبر یک نادرستی و درستی سنجش های راه از یکی(ج

 .شود می محسوب خبر اصالت بررسی و سنجی اعتبار همان حقیقت در تاریخی خبر یک نقد(د

 چیس ت؟ الذهب مروج ونویسنده چهارم قرن مورخ مسعودی سفرهای عل ت-2

 وروایات وحکایات اخبار آوری جمع برای(ب                          عالم واکناف اطراف در سیروسیاحت ( برایالف

 قرآن آیات با تاریخی رویدادهای تطبیق برای(د                                  اخبار از برخی وسقم صحت اثبات ( برایج

  اس ت؟ صحیح روای  نگاری ساریخ مورد در سوضیح کدام-3

 .کند می بیان اسناد ذکر با واحد موضوع یک درباره را متعددی و مختلف های روایت مورخ شخص(الف

 .کند می تنظیم گزارش یک مشابهت ایجاد و آنها مطالعه موضوع،با یک باره در روایات همه ذکر جای به مورخ(ب

 .پردازد می حادثه آن علل تبیین و بررسی به نیز رویداد،خود یک باره در روایات از ترکیبی بندی جمع و ارائه ضمن مورخ(ج

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد نگاری تاریخ زمینه در تاریخی تاریخی،حغرافیای شناسی جامعه نظیر علوم سایر های داده و ها پژوهش(د

  اس ت؟ نگاری ساریخ در ذریبال وسبک شیوه مورد کدام-4

 توصیفی نگاری تاریخ(د                    تحلیلی نگاری تاریخ(ج         ترکیبی    نگاری (تاریخ ب              روایی نگاری تاریخ (الف

  زیراس ت؟ مورخان کدام سرسیب به سرکیب  نگاری وساریخ روای  نگاری ساریخ مورخان سرین برجسسه-5

 دینوری -مسکویه ابن(د              بالذری-( محمدبن جریرطبریج         مسعودی-بیهقی (ب       مسعودی -طبریجریر(محمدبن الف

 اس ت؟ اساس  چه بر وی نگارش کند،شیوه گزارش را ق( 15)سال ،حوادث ساریخ نگارش در مورخ  اگر-6

 روایی روش( د                                       ترکیبی روش( ج                        تحلیلی روش( ب             سالشماری روش( الف

  شد؟ گرفسه کار به ایشان وصحابه پیامبر وسیره سخنان ضبط و ثب ت برای آغاز در نگاری ساریخ شیوه کدام-7

 تحلیلی نگاری تاریخ (ب            ترکیبی                             نگاری ( تاریخالف

                                             روایی نگاری ( تاریخد                                         محوری موضوع شیوه. ج 

  اس ت؟ محوری موضوع اساس بر نگاری ساریخ های نمونه از کساب کدام-8

 مسعودی الذهب مروج( د            مسکویهاالمم ابوعلی  تجارب( ج           دینوری اخبارالطوال( ب            اثیر ابن الکامل(الف

  اس ت؟ نادرس ت گزینه کدام-9

 .برآید اخبارتاریخی از درستی فهم به علمی مختلف های حوزه بر وتسلط عمیق دانش بر تکیه با تواند نمی مورخ گاه هیچ(الف



 .دانند می آن نادرستی دلیل ، را عقلبا  تاریخی منبع و روایت یک مطابقت مورخان از بسیاری و مقدسی و یعقوبی(ب

 .دهند قرار بررسی مورد خبر یک بیان در را راوی های وانگیزه عالیق که کنند می سعی پژوهشگران(ج

 .ستا کتابها در مندرج تاریخی روایات سنجش برای وموثری مفید ،روش ها سکه وروی پشت نقوش از برآمده اطالعات مطابقت(د

  باشد؟ م  هجری چهارم قرن مورخ مسعودی از زیر کساب کدام-11

  ( معادن الجوهر         د                             سیرالملوک(ج                     سلطانی نامه فتوت(ب         البلدان          فتوح (الف


